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n ·s. Stefan Żec howski 

.\ RTl 'R 01'1°M.\ . (OR-o·r) 

KON ERT CHOPINA (fragn1e11ty) 

W·ięc si'.edli emigranci, by słuchać Chopina, 
Fortepian milczy jes"c,:e , jak senna syrena, 
Pols!?.i klub. Na fotelach samych gzoiazd elita: 
o/lfrkiewicz i Slowac!?i, /?sią żę Adam, świta, 
Ostatnie senatory, posły, jenerały, 
Deinbitiski i D wernicki , Ursyn srehrnobialy, 
Ks·iądz J ełowfrki obok l?siężnej Wirtemberskiej, 
N a bielak w krwawych pąsach łuny belwederskiej 
I chmurny, jak dźwięk jego piefoi 11/?rahiskiej, 
Brat ludu, wróg 1uonarc/z.ózv i książąt, Goszczy1iski. 
Chopin zoszedl . vV lamp półcieniu. dzhemy, jak :::jawislw, 
Nad rebusem klawiszów pochylił s ię nislw, 
W niemą salę padł pienvs.zy dźwięk. !mprowi rnje, 
On oc:y ma zam/mięte. Lecz nic gra. ill alnje. 
Przypomniał jakz«{ ohraz: wieś w gmsdwwyclz sadach, 
Bose d.rieci na proaach, mah y 1w lewadach, 
Dziwna piosenka, wszystkim sluchac:om przyjemna. 
Ktoś myśli: to znad Ikwy , !?toś inny: znad Nienma, 
J eszcze komuś od TrVisły gra eclzem znajomem, 
Jakby ją dzieckian słyszał pod rodzinnym domem: 
A to tylko tal? szumi t1:ść na polskim drzewie, 
A to tylko tak plusze.ze polski des ze" w ulew ie„. 
A on odjął na chw,ilę palce od l~launszy: 
S !wpia się. 1\ a coś c::eka . C cgoś słucha - cis -y. 
I nagle: podniósł ręce, jakby cios wymierzył, 
I w zmartwiałe !dawiszc jah burą , u.derzyl, 
I wydarł z nich melodię tak stras ..,liwej mocy , 
]all baterie piorunów bijących wśród nocy. 
H' fotelach szmer, na !war.zach pr.zeparyskie błyski, 
.Śc1:ska dlo1i Niem.ceW'icza ksią żę Czartoryski, 
Dembi1,iski ·i Dwernicki 1RJstali, .":.ar w ich oku. 
Ręce drżą, jakby broni szukały 11 boku, 
Z Goszczyri.skinz., z Nabielakiem kilku się .zsunęło 

Bliżej, friślej : trzyd:::iesty ! to ich! to ie/z dzieło I 
Z fortepianu powiało dumnie, butnie, swojsko -
I kr„yknięto od młodych! „ Wiwat lud 1: wojsko!" 



Lecz wśród foteli'. gorycz wyci:ąga swe 111ac!n'.: 
Z dlo1imi na oczach sied:zą Jlficki'.ewicz, Slowac!?i, 
Nic chcą odslmzfr oc;u; serce siq sfm.;iylo 
Krwią, frącq, jak trucizna: tam! tam ich nie 1Jylo ! 
A Cho pin ,:; drgającymi: w powietrzu rękami, 
Nie śmie dotknąc= klawiszów, by nie trysły l,:am i. 
A jednak pcha te ręce m:e.z111oiona siła -
I jękie1n rMpac ::liwym stru11a 11de1'c:yla: 
Biją cbwony pogr::clme od krmica do knuica, 
Od Woly11ia - od Litwy - - - od wo!sfn'ego s;:a1łca, 

A z lmnentu tych d:wo11ów jak śmierć się wywija 
Taka straszna tęsknota ... wszystkich - i niczyja! 
Taki l:al, !dóry w serce ja/1 w tmmllf' kołata, 

Gdy sit~ patrzy 1' 1111jdrof;s,c:c, co ccsdo ,;e .\wiata. 
Polski kl11h. W lamp pólcimiu hlada !wan Chopina ... 
1\'a jotelaclz„. Esiąd.~ Robak ... .Xmienna Teli111nza„. 

Wallenrod. „ Gustaw. „ Ko mad w bazylia1iskiej celi ... 

Piast Dantyszek .. J{siądz Jfarck„. Eordian i A 11/zdh. „ 
Ktoś, jak .:e sim, pr.~ctarl oc :y ... Drgną! sdoch 

Półdziecięcy ... 

I głos l<rzyknąl nerwowy: , „~·wiatl61 - światla 1f' ięcej !" ... 

Łoskot ciała 1111 sati: ... Kto.~ ,:; młodych ... Łzy bryzną„. 

I krzyk kob'iecy: „ Co.\cie :robili <: ojcyrną? !" „. 

OD IU'.:ŻY SERA 

„. „On byl dla ludzi moje.go pokolenia 
i miodem Z: mlekiem Z: iólcią i krwią 
duchową - my :;· n1:er;o wszyscy„." 

ZYG!ll. l ' X'l' KRASl~SKI 

Świaclomoś '. ucisku kraju, bezskuteczność zabiegów dy
plomatycznych, posądzenia o zdradę, pornówien.ia, bezustan
ne inwigilacje przez policje tajne i oficjalne, podział na partie 
i stronnictwa, wreszcie bezsilno~c': :-;powodowały sytuacj ę , 

w której Wielka Emigracja została nazwana przez Zales
kiego „piekielną stuj\'zyczną żmiją, pociętą na pier~cienic 

i buchającą jadem na siebie„." zaś '.llickiewicz \\'Epilogu do 
„Pana Tadeusza" s wicrdził, że męka odebrała emigrantom 
rozum, że „nawet odwaga zalamujc r ' e" i cłlatcg 1„. „plwają 
na siebie i żrą jedni drugich„." 

Kijowski w znakomitym :-;zkicn „Ar ydzieło, czyli dług 
zaciągnięty w młodości" nazywa (prowokacyjnie, oczywiścit) 
wiek dziewiętnasty „złotym wickiem literatury polskiej", 
czyniąc aluzję do złotego wieku czasów Kochanowskiego. 
Ograniczmy się tylko cl> dziesięciolecia popowstaniowego. 
Wystarczy wymienić „Dziady" cz. 111, „Kordiana", „Balla
dynę" , „Irydiona", „Nie-boską komedię " , „Księgi ~arodu 

i Pielgrzymstwa Polskiego", „Anhellego", „Pana Tadeusza", 
najcelniejsze liryki wieszczów„. Zaiste, wiek to był złoty. 
O potępiei1czycl1 S\1·arach emigracyj11ycl1 nadrnieniMm~· 
wyżej, do tego dochodził fakt oddalenia ud kraju, od czy
telni.ków, nawet w jakiś sposób od j\'zyhi. Tworzon 1 wpraw
dzie w Paryżu, więc w .\vie ie wolnym, ale ze świadomością 
tragedii Kraj u rozdartego przez za bor ·ów, wynarodowia
nego, rozgrabianego, zaszczutego przez tajne policje, tropio
nego przez szpiclów. Ale owa świadomość tragedii, tęsknota 
za - „krajem lat dziecinnych" nic powodowała u piszących 
jego idealizacji - przeciwnie - szukano winy , drążono 
sumienia, burzono uczucia aby uzdrowić . Bowiem literatura 
nasza romantyczna to jedno wielkie poszukiwanie winy, to 
próba określenia definicji losu pobkiego . 

Gdy czyta si\' , ,Pana Tadeusza", wprost trudno uwierzyć'. 
że pisany był on przez poetę w okresie dla11 wyjątkowo cięż
kim, pełnym kłopotów i zmartwie1l., walk i zawodów. Głęb
sze wniknięcie w treść poematu tłumaczy tę pozorną roz-



bieżność. Tylko w warunkach \Jddalcn ia powsta.<: J11()gly ()WC 

niezrównane opisy krajobraz<'.iw, tvlko c i i;-żkic duświadc?.l' nia 
życiowe mogły zrodzi' tak \\ s paniałe obrazy życ i a daw nej 
szlachty, rozbrzmiewaj ące gwarem ucz t, polowa11 , zg i e łkiem 
zajazdów, tętniącego ry tm ·m gor;icej krwi szłacl1 ec kiej, 
pełne nadziei na wyzwolenie l'obki. To \\· Jaśnie oddalenie 
dyktowało poecie \~spomnicnic dawnego, minionego dzie
ciństwa „sielskiego i a nielskiego '' - ta k różnego od ko,;z
maru dnia obecnego „. 

... „ W calef przeszluśc i i ca/ej przyszlo.\ci 
Jedna jest tyl!w ju f: !O'ai1w laka, 
W której fest trochę szczr.:śc ia dla ]Jufa!w: 
Kraj lat dziecin11ych ! ... " 

Przez poemat przewija się oddany z dr ihiazgowym rca-
Iizmem obraz życ ia daw nej szlachty umieszczony ml tle 
historycznego momentu wkraczania na Litwę woj sk napo
leo11skich i przygotowail t amtejszej sz lachty do pow,;tania 
przeciwko zaborcy. J ednak pomimo pozorów, które poeta 
sam podaje mówią o „kraju lat dziecinnych", „Pan Ta
deusz" nic jest zamknięciem się we wspomnieniach, oderwa
niem od spraw aktualn ich. Oprócz tego, że - jak wyraz ił 

się Stanisław Wor el! - jest tu ... „kamie11 grobowy poło
żony ręką gen.iusza na starej Pol e naszej" ... - poemat jest 
kwintesencją Mickiewiczowskiej historiozofii, czyli jest jedno
cześnie poematem walki o nową, wolną Ojczyznę. Obok po
staci reprezentujących świat dawny, usuwający s ię bezpo
wrotnie w przeszłoś«, są w poemacie zwiastunowie nowej 
Polski - ksi ądz Roba k, adeusz cz , wreszcie pojawiająca 
się bezimienna rzc::;za żo lnie rzy i oficerów Dąbrow:;k icgo -
byłych legionistów, a gdz i eś, w dalekiej p ' rspektywie widać 
także uwolnionych przez Tadeusza chłopów, który h sy
nowie za jakiś czas będą t warzyszami walki o wolność, poci 
Stoczkiem będą zdobywać armaty „rękami czarnymi od 
pługa". 

., . 
. ,. !f:' 

„Pan Tadeusz" lączy w p wnym s ·nsie ideologi i;; „Dzi<l
dów" cz. III i „Ksiąg". Histuria dum11ego zawiadiaki sejmi
kowego J acka Soplicy przekształconego póź niej w pokor
nego emisariusza - bernardyna ks iędza R obaka, jest echem 
dziejów Konrada. \V dalekiej , prowincjonalnej wio ce litew
skiej , „pośród zaba\v i sporów" odczuwamy wyraźnie wiew 
wielkiej polityki. \View wielk iej polityki , a le i nadziei na 
wskrzeszenie J\ajjaśniejszej Rzeczypospolitej. Gdy Zaleski 
zastał 1\'lickiewicza w jakimś hotelu w Lyonie „zacietrze-
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wiernego nall Panem Tadeuszem" - jeszcze w czasie pisania 
bięgi czwartej , zamierzenie autora nic przekraczalo skrom
nych ram siela nki w rodzaju „ Hermana i Dorotei". J ednak 
wkrót c l\lickiewi z w li śc ie do Garczy t1skiego zaznacza, 
ż .„„zanosi s ię na długą chryj ę ... " Pierwotny pomysł rozra
sta s i ę, z niewielkiej si lanki tworzy s ię po mat w XII ks i ę
gach, a to dzięki wprowadzeniu w ową sielankę elementu 
patriotycznego, historycznegl!, politycznego. Mickiewicz, 
piszą ·y „Pana Tadeusza", pozostał autorem „Dziadów" 
i „Ksiąg" .. . 

J ako się napisalo, już po sk011 czcniu, trzy pierwsze księgi 
będące opisem grzybobrania , sporu o charty, spaceru do lasu 
i wieczerzy ;;zlacheckiej ja ko tła do zalotów miłosnych po
wracaj ącego ze szkól panicza, otrzymuj ąc niespodziewanie 
us tępy nowe : postać Ryk wa i jego uwagi o losie Polski, 
opowiadanie Podkomorzego o stosunkach politycznych 
w Europie zamieniają zamierzoną sielankę w poetycką 

powieść po lityczną . r tak jest już do km'ica. Sędzia, wznosząc 
po polowaniu toa.· t gdai'1ską wódką , czyni w nim wyraźną 
aluzj ę polityczną, niewinna na pozór rozmowa o gwiazdach 

prowokuje do \\'Spomnid1 cll\\·il najtrud1.1i -,j~z~Th - zclrali)'; 
Targowicy , kometę interpretuj e Sędz i a pko zapowie .Iz 
przyjścia wskrzesiciela Polski , „drugiego J a na Ill". - '.'l'a
poleona, Robak w spowiedzi kreś li skrótowo dz1e1e walk, 
konspiracji, działalnośc i emisariw;zy. Jankiel w ·wym. k()11 -
cerci, odsiania przeszloś{: od Konsty tucji Trzec iego :\I a Ja p()
przez Targowicę, powsta nie kośc iu szko:v ·ki ., Legiony aż dn 
mazurka Dąbrow:;kiego, polonez sta1 e s i ę tryumfalnym 
finałem poematu. \Vęzłowy zaś moment powieści poetyckiej: 
wspólna walka skłóconych poprzednio ze sz l achtą litewską 
'.\lazurów Dohrzvóskich przeciw :\Ioskalom - przedstawia 
potęgę i trwaloi'ć unii polsko-litewskiej. Ost :1tni zajazd na 
Litwie ko11czy się pojednaniem i zjednoczc ntem przeciwko 
wspólnemu wrogowi. „Pan Tadeu ·z" jest uk~zanicm w k? n
kretnym historycznym i poetyckim obrazie tezy.·: Ksiąg 
Xaroclu i Pi lgrzymstwa Polskiego" o du.chu pols k1e1 prze
sz łośc i, przemawiaj.ącemu w uczuciac h 1 czynacli zbwrn
wośc i. Ale „Pan Tadeusz", oprócz wspaniałej wizji rodzinne
go kraju, j.cst przede wszystkim wielk ą rozprawą polityczną, 
gdzie poeta da je nowy. romantyczny już spo. ób pojmowania 
Narodu. H.ozumując bowiem w ka teaori ach epoki Oświ ·'
cenia. Naród jest nierozerwalny z pat1 ;; twcm. wyra ża się 
poprzez jego form y ustroj owe. t akie jak Sejm, s~ ~r~. wojsk.o, 
król wreszcie. Ty m zasem romantycy tw1erdz1h , ze >larnd 
jest bytem niezależnym od formacji pat'1stw \\·vcl 1 czy u.-trn
jowycl1, że Naród jest bytem samym w sobie; \naz z upad
kiem niezawis lośc i politycznej Xaród nie umiera. ale trwa 
nada l. Tezę tę orlnajdujemy właśnie w „Pan u Tacleuszu" . 
Arcv-serwis Woj ·kiego jest tylko zabawną ' icka,,·ostką 
obrazującą formv ustrojowe zmarłe wraz z trzecim rozbio
rem, a prze · i cż l'\aród istniej·. Zagubiony w mcandrac l1 
historii, rozdarty przez zaborców - istnieje. Jedyn ą drn;<ą 
ku ,vol noś i i niczawislo' ' i jest zj ednoczenie je•Yo najlepszych 
sil , a odrzucenie „pro publico bono" sprzeclawcz k6w i zdraj
ców t ak, jak bczwzględ.nie Mickiewicz wyrwca poza na\~ias 
społccze11stwa polskiego zmoskwiczonego renegat a ma1ora 
Pluta. Trzeba czy tać „Pana Tadeusza". ~arócl owej „wiosny 
urodzaju" trwa nadal , go tuj e się do \\'alki , wiQccj - wierzy 
w jej szczęśliwe zakot'lczenie... ] akże potrzebna była ta 
wiara społecz t'l stwu romantycznemu„. 

Post ac ie występujące w „Pan u Taclcuszu" dzieli i\Iic
kiewicz niej ak~ na „stare" i „nowe". „Stare" - to pokolenie 
odchodzące już bezpowrotnie w przeszłość: osta tni klucznik 
Horeszkowa, ostatni woźny trybuna łu . \lv'obec Tadeusza 
poet a nigdy nie użyj ' t ego przymiotnika. :\[imo to jednak 



nie idea lizuje go - do żołnierki jedyny - w naukach 
mniej pilny". Rzecz dziwna ; wszystkie osoby w poemacie 
namalowane są przez poetę bardzo realis tycznie, z wielką 
dozą ironii, żeby nic powiedzieć sarkazmu. Wady ich nie są 
ukry te : wiad mo od razu, że Gerwazy to okrutnik, wręcz
obsrsjonista na tle nienawiś ' i do Sopliców, Protazy - stary, 
nal ugowy pienia'z, Hrabia - pozer i dziwak,· Sędzia -
zapobiegliwy ·hciwiec (u którego cliłopi w polu pracuj~[ 
równo ze sloi'lcem, c:zyli na Litwie,,. Jec ie 18 godzin dziennie!) 
w swych poczynaniach zasłaniający się wolą brata, z tym 
jednak , że owa wola dziwnie zgadza s ię z jego majątkowymi 
inte r sami. Tak ·amo jest też z innymi, jak choćby z zapa
trzony m w przeszłoś(; wstecznikiem \\ 'ojskim, dwoma dur
niami Rej ·n tem i Asesorem interesującymi się jedynie 
„sporem u charci ogon", poclstarzaJą snobką Telimeną zy 
prowincjonalną gąską Zosią. i\ mimo tu, wsz~1stkie te osoby 
wzbudzają w nas nickl:unaną sympat ii; czy wręcz rozczu
len ie jak c hoć-by w księdze :\.1, kiedy to widzimy godzących 
się nad pólgarncówkami miodu Klucznika i Woźnego. 
Sprawa to mistrzustwa l\lickiewicza, jego talentu, umiej ę
tności pokazania owych postaci j<t kby figurynek z serwisu 
W ojskie(Y , a jednak w pełni żywych i prawdziwych. i\Igielka 

sentymentu , poezji. zadumy ... I j szczc jedno; „starych;' 
i „nowych" jednoczy żywy, gorący patriotyzm, miłość Oj
czyzny i wi ara w odrodzenie l'\ajja~nicj ..:z j Hz czypospolitej. 

Nie we wszystkich kolach · migracyjnych przyję to „l'ana 
Tadeusza" z jednakowym zachwytem. Po „ Dziadów" c?:. flI, 
któr czy tano na kolana 'h (niejednokrotnie clo:o;lownie!) spo
dziewano s ię czegoś innego - utworu o niedawnym powsta
niu, jasnej cleklaracj i po li tycz1wj, proroczego wejrzeni~ 
w przyszłość Polski. Wielkość i piękno poematu w pełni 
uznalv jednostki na jwybitniej sze, na przykład Słowacki. 
Ale l\fickicwicz wiedział, że jest „ pierwszym poetą P olaków", 
że ogół widzi w nim ucie le~nienic swoich pragnic1i i dążef1, 
że uważa go za przywódcę clucliowego, że w kraju czyta się 
potajemnie zakazane przez rząd ca rski pisma, przemyca je 
przez granicę, przepisuje ręcznie. l\lickicwicz wiedział o tym. 
Vv wierszu napisanym w marcu 1832 roku pod wplywPm 
relacji z kraju pisze z humorem: 

... „Jl!fnie 1 • Nowogród/w, 11,111fr IL' J'h1islw c: yta mlrldf: 
I nie leniwa fest przepisać 1.rJiele !troć. 
vl' /ofaurlłach laskę mam u. oc!tmistrzy11i cór, 
A w brakit lepszych pism czyta mię na.reet di.·ór .. . " 

„W braku lepszy h pism" czytamy go clzi ::.iaj wszyscy. 
I czasem wystawiamy w t ea trze. 

Tych kilka uwag tn zaledwie cząst ka prnhlcmów, z ja
kimi zetknęliśmy s ię przystępuj;1c do rea li za ·ji „Pa na Ta
deusza". To zaledwie cząstka dotycz:1ca epoki . tła his to
rycznego. P ozostaje cala sprawa formy zam ierzonego sp k
taklu , budowanego przecież na tekście przeznacznnym d o 
zy tania, tekście nic pisanym z myślą o s ·enie. Dalej -

tekście, którzy wszys ·y znają tak, że ka7.dy m a „swojego" 
Tadeusza, Telimenę, Hrabiego, Sędziego, Robaka, „swoje" 
Soplicowo, „swój '· zamek, zachód slol'Ica, koncert Jankiela ... 
l jeszcze - jest to tekst częstokroć, [ oprzez nauczanie 
w szkole czv na uniwersv tecie , zamordowany nudą, obrosl\: 
tysiącem ni~porozumieii: daleki od współczesności, najeżon~· 
mnogością filol ogicznn:li interpretal' ji.. Cz(:;; to krnć idio tycz
nych - dodajmy„. 



Wiemy, Ż j ' ~t inaczej. llnmer i \Vcrgiliu~z towarzyszyli 
l\lickiewiczowi przy pisaniu poematu. \Vjemy, że „Pan 
Tadeusz" to genialna :ynteza tradycji literackiej z epickim 
obrazem istnieni a l\arodu, wiemy, że żaden naród na świec ie 
takiej nowoży tn ej epopei nie ma„. Wiemy także, że dla 
każdego Polaka s trofy „ !'ana Tadeu:;za" są tak bliskie, jak 
nnpi_:;a ł to Tuwim w „ K wia taeli J,obkich": 

„„. ,\'lat/w , dla kt6rcf .:adnych 11i~dy 
.'>'/Jw nie znalazłem prócz mudlilz>'y , 
NI atko, co swemu 11iemcm:lęciu 
:)'liczności i~>.<pie 1 ·a la.~' t klt."we, (. „) 
I nauczy/a ' "0 pacierza, 
A potem „ty jeste ś ja!< zdro«·ic" -
- A 'lŁ'Szystlw było w jednej 1110;,·ic„." 

Tym wi ęk ·za c iąży na na -, jako nn ludziach teatru odpo
wiedzialność·. Czy przccbięwzięcie się powiedzit: ? - okaże się 

to dopiero w dniu premi 'ry„. Poza tym, chcemy zrobić 

przedstawienie o ludziacl1 żywych, ze wszys tkimi ich przy
miotami i wadami, bo - jak napisał i\lauriac - .„ „ najwię

k zy akt szacunku wobec zmarłych t o zbliżenie ich do nas , 
by utracili vv:zclką pozę. („.) Inaczej unicestwiamy ich po 
raz drugi„." (F. i\lauriac. Życie Racine'a). Chcemy ukaza<· 
Naród w „ ' h\\'ili osobliwej", zjednoczony w jednym celu 
nadrzędnym - odzyskaniu WolnOŚC' i. Przystc;:-puj emy d o 
realizacji tego zamiaru w pełni świadomi trudności , ja kie na 
nas czekaj ą, a przede wszystkim p·lni szacunku dla D zida 
i pokory \\' Ob I 'o ty. 

\\'OJ f F IT JF STO;-..' KA 

\V opublikowanym w I !)34 roku s tudium lit erackim 
„Pan Tadeusz. \V zrost Wielkc ~ć - Sła\\'a" Stanisław 
Pigo(1 pisał: 

„Dzfrje sławy „Pana Tadeusza" (. „) dadzą się r..; y/oiyć 
prostą i zwięzłą iormułą; fa'orzą one dobrą ilustrację prawa, 
ustalonego przez 1Vlick1.'e-wicza z innej okohczno.~ci: „poznacie 
potem słowo prazt dy , że pada cicho i le ży długo , a patem pn
woli wschodzi, owocem jego jest miłość i zgoda". 11Vielkie słowo 
„ Pana Tadeusza" pa(llo również wśród ze·zgfędnej ciszy, prar„·ic 
bez doraźnego odgłosu 1v.fród współczesnych, a blaskiem s/mJy 
odziewały je coraz wspanialej wla.friwic dopiero lwlej11c póź
niejsze pokolenia. Z biegiem dziesięcioleci stopniui>"O coraz jaś
niej ufawnialo się spod zewnętrznych /1sztaltó zc• poematu za
klęte tam ge niuszem poety dobre sloi„•o mifo.,'ci„. Cz·warte ju i: 
oto po!włenie 1.:zięlo '1t1 rękę te „ksi cg i proste" i or;:e/rn o nich 
swój sąd , ustala zarazem serdeczny swój do nich stnsunel<, daje 
.~wiadectu'Jo swe11m szacowaniu. Losy , , Pana Tadeusza'' 
a: l'olsce mogą już mi'd slnsznie s;,:oją wlasną historię. („.) 

Dzieje jego sławy dobiegają ju .ż stulecia. S !1rzydlaty jei 
go·niec odbyt już przez ten czas drogę dlugą i 1·ozmaitą. Odbi<cszy 
się, choć uie od razu , od ziemi, to się zcznosil 11 iebosięż11ie l l' 

slo1icu 'ltlltielb-ienia, to się zniżał ,„. chłodnych mglach zobojętnie
nia, żeby znóro zl'z bić się w górę 1: zadziwiać coraz 11-01.n[ wspa
nialos'cią blasku. Dzisiaj, ja/1 przed pól wiekiem, waży się nad 
Polsl<ą wysoko w błękicie . U żyz iając starych slów pmviedzieć 
by można , że poemat ten mimo wszyst/1ich walmieri był ,,!w
chaniem wt.'eku" swego, a zmienione warunki politycz11e 11ie 
rozluźniły w narodzie bynajmniej -uczuciowych z nim związków. 

Zapewne, jeszcze nie całkowicie ziściła się chwila przek·i
dziana w tęsknocie poety, jeszcze nam „świat obecnej doh" nic 
„pozazdrości", niemm:ej ju.ż wolni, „dębowym li.friem m 1ie1i
czen·i", możemy swobodnie słuchać pieśni", „slu.chać o prze
szłości". Co więcej, możemy żywić przeświadczenie, że dopiero 
współczesno . .;ć nasza, pierwsza od stu. lat, tej „pie.fot'. całą myśl 
wysłucha" i w niej spelna siebie upodoba. W ten sposób po
dejmie ni!; miło.5ci zadzierzgniętą i trwale podtrzymywa11ą przez 
dziadów i ojcó1 . 



J>rosta jest tajemnica tej lncalef milo.~c i, jal<ą Polska l:yw i' 
dla „Pana Tadeusza''. Pokolenia po pokoleniach cwją Pm«·
dę sądu r--'iemcewicza: IV tym dziele 11arodo«·ofr nasza 11:tvsl<ala 
11a.f1t:ięhsz y, nicśmierleln y «1yrm: poetycki" . · 

i\linęło kolejne pulwiecze obecności „Pana Tadeusza'' 
w świadomości duchowej, kulturowej Polski i Polaków. 
lZocznicy 150-le ia pierwszego wydania arcydziela Adam a 
l\lickiewicza Teatr Polski tę premierę poświęca. 
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